
 

 

Проект рішення 

 

від «10» лютого 2023 р                                                                                  №4930 

 

Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану 

підприємства за  

2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської 

області 

 

 

 

          Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ч.10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 року №04/87-20 та 

прийнятого рішенням міської  ради від  24.12.2021 року №01/25-21 «Про бюджет  

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік», міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити: 

            1.1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(додається). 

2. Відповідальність за показники звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за 2022 рік покласти на виконуючого обов’язки директора 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області . 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного 

рішення покласти на  виконуючу обов’язки директора КНП «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Наталію Сачинську. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Василь  АНДРІЄШИН 

 

 



 

  

 

 
 

Автор проекту:  

   

В.о. директора  

КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»                Наталія САЧИНСЬКА 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                            Володимир ЧУЙКО 

              

  

Начальник фінансового відділу міської ради                                              Ольга ПЕТРОВСЬКА 
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Загальний відділ                                                                                             Марія ЯЦИК 
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Пояснювальна записка 

 

до проекту рішення Бурштинської міської  ради 

«Про затвердження звіту про виконання   фінансового плану підприємства         

за 2022 рік» 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

 

          Фінансовий звіт КНП "БУРШТИНСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  МІСЬКА ЛІКАРНЯ" за  

2022 року розроблений на основі Статуту підприємства, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради від 25 листопада 2022року № 14/40-22 та відповідних 

законодавчих актів в галузі охорони здоров’я.  

 

         Джерелами доходів підприємства є: 

1. Фінансування  з Національної служби здоров’я України згідно договору № 1164-

Е122-РООО, Договору № 1164-Е122-РООО /01, Договору № 1164-Е122-РООО /02, Договору 

№ 1164-Е122-РООО /03, Договору № 1164-Е122-РООО /04, Договору № 1164-Е122-РООО 

/05, Договору № 3057-Е722-РООО, Договору № 3057-Е722-РООО/01 що діє на підставі 

Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2017року №1101. 

2.Фінансування з місцевого бюджету. 

3. Власні надходження  підприємства. 

4. Благодійні надходження (гуманітарна, благодійна допомога). 

 

Фактичні доходи закладу за 2022рік складаються із:  

Рядок 100  Фактичний Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  - 57636,9тис. грн. в тому числі: 

ряд.101.  дохід від надходження коштів за договором  НСЗУ –49057,4 тис. грн. в т.ч. від 

пакетів медичних послуг:  

-  Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 7830,7тис.грн. 

 Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня – 239,00тис. грн..  

 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 

12313,4тис. грн. 

 Стаціонарна медична допомога з гострою респіраторною хворобою COVID-19 -

15482,1тис. грн. 

 Медична допомога при пологах-10,4 тис. грн.. 

 Профілактика, діагностика, спостереження , лікування  та реабілітація пацієнтів  в 

амбулаторних умовах –7885,8 тис.грн. 

 Стоматологісна допомога  дорослим та дітям  – 505,6тис.грн.. 

 Ведення вагітності в амбулаторних умовах -502,2 тис.грн. 



 

 Гістероскопія -320,3 тис. грн. 

 Езофагогастродуоденоскопія -130,6 тис. грн. 

 Колоноскопія – 78,7 тис.грн. 

 Цистоскопія – 12,7тис.грн. 

 Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами – 56,7тис.грн. 

 Стаціонарна паліативна допомога дорослим і діям –2018,3тис.грн 

 Мобільна паліативна допомога дорослим і діям –1566,3тис.грн 

 Забезпечення кадрового потенціалу-104,6 тис. грн. 

Місцевий бюджет 

ряд.110.  Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 8579,5 тис. грн. в т.ч..: 

ряд.111. програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» -2310,5 тис.     

грн.. в тому числі ряд 112 на оплату комунальних послуг-1697,6 тис. грн..; 

          в  т.ч.рядок112.1 оплата ЄСВ-612,9 тис. грн. 

ряд. 113. Програма і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом – 0 тис.грн. 

ряд. 114. Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу – 5,2 тис.грн. 

ряд.115. Всього по Інших програмах та заходах у сфері Охорони здоров"я Комплексна 

програма «Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. –  3304,8 тис. грн.. 

ряд.116. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров"я Комплексна програма «Здоров’я     

населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. в т.ч. соціальне забезпечення–  1751,9 тис. грн.. 

ряд.117. Капітальний ремонт приміщення приймального відділення для влаштування 

комп’ютерного томографа за адресою:вул Шухевича,15(коректура проекту), електротехнічні 

рішення-86,5 тис.грн. 

ряд.118. Виготовлення кошторисної дркументації по кисневій станції , яка фінансувалась з 

держбюджету (субвенція)-45,0 тис. грн. 

ряд.119. Капітальний ремонт пологового відділення-0 тис. грн.(перенаправлено на придбання 

медикаментів - 56,0 тис. грн.) 

ряд.120. Придбання  капітальних інвестицій (стінція моніторингу)-148, 9 тис. грн. 

ряд.121. Придбання  капітальних інвестицій (поточний ремонт приміщення харчоблоку, 2 

вузли електромережі)-334,6 тис. грн 

ряд.122. Придбання  капітальних інвестицій (підведення посиленої електромережі)-350,0 тис. 

грн. 

ряд.123.Придбання  капітальних інвестицій (технічні системи забезпечення медичним киснем 

(22точки)-300,0 тис. грн. 

ряд.124.Придбання основних засобів (комп'ютерна техніка)-0 тис. грн.(кошти перенаправлені 

на медикаменти-250,0 тис. грн.) 

ряд.124.1. Благоустрій внутрішнього дворика по вул. Шухевичв,15-39,0 тис. грн. 

ряд.124.2. Придбання ОЗ- реабілітаційна клітка та аксесуари до неї-0 тис. грн.(перехідний 

договір на 2023 рік -120 тис.)  

ряд.124.3.,124.4 Облаштування пункту обігріву- 0 тис. грн. 

ряд.124.5. Перенаправлено кошти з Облаштування пункту обігріву(ряд.124.3) на Медикаменти-

99,5тис. грн.,     Паливо-99,5 тис. грн.) 

ряд.124.6. Аварійна заміна дашка-49,9 тис. грн. 

ряд.124.7. Благоустрій прибудинкової території інфекційного корпусу-0 тис. грн.(398,4тис. 

грн. перехідний договір на 2023рік)  

ряд.124.8. Впровадження заходів з енергозбереження (ІТП)-0 тис. грн. .(49,9тис. грн. 

перехідний договір на 2023рік)  

ряд.125. Субвеція з державного бюджету забезпечення введення в експлуатацію всіх елементів 

системи централізованої подачі кисню у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2-688,8 тис. грн. 

ряд.126 Всього по Природоохоронних заходах-286,1 тис. грн. 



 

ряд.127. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів(Нове будівництво роздільної 

каналізаційної мережі і споруд на ній на території Бурштинської центральної міської лікарні 

по вул.Р.Шухевича,15 в м. Бурштин)-0 тис. грн. (кредиторська заборгованість в сумі 2245,2 

тис. грн..) 

ряд.128 Поточний ремонт покрівлі)-0 тис. грн.(перенаправлено на ремонт господарського 

корпусу 292,0 тис. грн.) 

ряд.129 Природоохоронні заходи (енергозберігаючі вікна станції швидкої допомоги)-49,6 тис. 

грн. 

ряд.130 Природоохоронні заходи (роботи по заміні труби заді інфекційного відділення)-36,9 

тис. грн. 

ряд.131 Природоохоронні заходи (аварійна заміна трубопроводів на попередньо ізольовані 

труби)-199,6 тис. грн. 

ряд.132. Всього по видатках, повязаних з наданням підтримки ВПО-1984,1 тис. грн. 

 

ряд.135 Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО-ремонт акушерського відділення-547,4 

тис. грн. 

ряд.136 Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО -поточний ремонт санвузлів 

акушерське та хірургічне відділення-0 тис. грн., поточний ремонт господарського корпусу-

587,8 тис. грн. 

ряд.137 Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО-ремонт пологового відділення-500,0 

тис. грн. 

 

 

Власні надходження  

Рядок 290. Інші доходи від операційної діяльності –1423,3  тис. грн. в т.ч.: 

 ряд.291дохід від операційної оренди активів –17 тис. грн..; 

 ряд. 292 дохід від реалізації платних послуг– 1222,0 тис. грн. 

 ряд. 293 дохід від відшкодування ком послуг орендарями-184,3 тис. грн., 

Залишок коштів на банківському рахунку станом на 01.01.2022р.-32,7 тис. грн. 

Рядок 500 Дохід інвестиційної діяльності  – 13757,7 тис. грн.. в т.ч. : 

Рядок. 501 Дохід від благодійної (гуманітарної) допомоги капітальних інвестицій-13757,7 тис. 

грн. , а саме: матраси, ліжка, тумби приліжкові, інвалідні візки), набір операційний 

хірургічний-2 шт, ендоскопічний інструментарій та інший медичний інструментарій), 

генератори 3 шт , електро-хірургічний апарат, монітори пацієнта 2 шт, система для лікування 

ран, наркозно-дихальний апарат, інфузійний насос, дефібрилятор 2 шт., апарат рентгенівський 

діагностичний-2 шт., ноутбуки-10 шт., шприцеві насоси, апарат ультразвукової діагностики, 

біохімічний аналізатор сухої хімії, відсмоктувач хірургічний-2 шт., монітор пацієнта-5 шт., 

електрокардіограф-3 шт., ларингоскоп-3 шт, отоскоп-(офтальмоскоп)-3 шт., киснева станція-

1шт. та каналізаційна мережа (роботи).   

Рядок. 502. Амортизація (дохід)– 4483,9 тис. грн. 

Рядок 600 Доходи від фінансової діяльності – 1928,5 тис. грн.. в т.ч.: 

ряд.610. безповоротна фінансова допомога в натуральній формі –1928,5тис..грн (засоби 

індивідуального захисту, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, 

інші матеріальні цінності 

ряд.133 Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО поточний ремонт хірургічного 

відділення –274,0 тис. грн. 

ряд.134 Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО (матеріали         для         ремонту 

інфекційного відділення.)-74,9 тис. грн. 

 



 

 Разом надішло доходу(ряд.700): 

 Ряд.100+ ряд.290+ ряд.500+ряд.502+ряд.600 = 51070,5 тис. грн. 

(57636,9+1423,3+13757,7+4483,9+1928,5=79230,3 

Фактичні витрати підприємства за  2022 рік. 

Залишок коштів НСЗУ  на 01.01.2022 року становив 908,6 тис. грн. Був використаний на 

оплату заробітної плати медпрацівникам, нарахування на заробітну плату. 

Рядок 138 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) –56319,0 тис.грн. : 

 Ряд.139. Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ . –

47739,5 тис. грн. в т.ч.:  

 ряд.140. оплата праці –36250,6 тис. грн.; 

 ряд.141. нарахування на заробітну плату ЄСВ – 7230,3 тис.грн.; 

 ряд.142. предмети, матеріали інвентар –237,9тис. грн..; 

 ряд.143.паливно-мастильні матеріали -    50,6 тис. грн.; 

 ряд.144. медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2990,5 тис. грн.; 

 ряд.145. продукти харчування – 450,3 тис.грн.; 

 ряд.137.витрати на службові відрядження -0 тис. грн.; 

 ряд. 147. оплата інших послуг(крім комунальних) –457,5 тис. грн. в т.ч.: 

 ряд. 148. послуги з оренди кисневих балонів, доставка кисню – 37,2тис. грн..; 

 ряд. 149. послуги з охорони –15,6 тис. грн..; 

 ряд. 150. послуги зв’язку –4,2 тис. грн.; 

 ряд. 151. технічне обслуговування медобладнання – 45,5 тис. грн.; 

 ряд. 152. технічне обслуговування ліфта – 20,2 тис. грн..; 

 ряд. 153. утилізація медичних відходів – 0 тис. грн..; 

 ряд. 154. інші поточні видатки, послуги банку, переоформлення ліцензії, 

інформаційно.консульт. послуги, заправка катріджів,навчання  – 124,8 тис. грн..; 

 ряд.155. витрати на супровід програмного забезпечення (програма Хелсі) – 

210,0тис.грн. 

 Ряд. 156. Витрати на  капітальні інвестиції – 71,8 тис.грн. (Апарати зовнішньої фіксації 

стегна 4 шт.-39,4 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи (ел.ключі, кисневий датчик 

для апарату ШВЛ, датчик для монітора-2 шт.,вимірювач артеріального тиску-5 шт, 

пульсоксиметри5 шт.-32,4 тис. грн., 

 Ряд.159 Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм – 8579,5 тис. 

грн в т.ч.: 

ряд. 161.відрахування ЄСВ- 612,9 тис. грн.  

ряд. 162. Предмети, матеріали, інвентар (в т.ч. паливо)-99,5 тис. грн. 

ряд. 165. медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1229,6 тис. грн..;( для невідкладної 

медичної допомоги) 

ряд. 166. Продукти харчування – 0 тис. грн. 

ряд. 167. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 1697,6 тис. грн. в т.ч.: 

 ряд.168 . витрати на електроенергію – 694,0тис.грн.; 

 ряд. 169. витрати на водопостачання та водовідведення – 431,3тис.грн.; 

 ряд. 170. витрати на природній газ –72,3тис.грн.; 



 

 ряд.171. витрати на теплопостачання   -440,6 тис. грн.; 

 ряд.172. витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів –59,4тис. грн..  

ряд.173. Виплата пенсій та допомоги –97,4 тис. грн.; 

ряд.174. Інші витрати населенню – пільгові рецепти  - 260,5 тис.грн.; 

ряд.176. Витрати за програмою і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу 5,2 

тис. грн. 

ряд.177.Інші витрати (розшифрування нижче) -1034,4 тис. грн. 

ряд.178. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкту в робочому стані (проведення 

ремонту, технічного огляду,нагляду) ТО газового обл.-48,7 тис. грн. 

ряд.179. Повірка медобладнання -65,2 тис. грн. 

ряд.180. Перевезення гуманітарної допомоги-147,0 тис. грн. 

ряд.181. Поточний ремонт приміщення харчоблоку, технічне переоснащення електро мерехі, 

влаштування 2 вузлів обліку ел. Мережі, виготовл проект. докум по ел. мережі -334,8 тис. грн. 

ряд.182. Підведення посиленої електромережі -350,0 тис. грн. 

 

ряд.183.Технічні  системи забезпечення медичним киснем(22 точки) -0 тис. грн.(з загального 

фонду переведено в спеціальний) 

ряд.183.1. Благоустрій внутрішнього дворика-39,0 тис. грн. 

ряд.183.2. Ремонтні роботи (аварійна заміна дашка)-49,9 тис. грн. 

ряд.183.3. Облаштування пункту обігріву-0 тис. грн. (кошти спрямовані на медикаменти-

99,5тис. грн. та паливо-99,5 тис. грн.) 

ряд.183.4. Виготовлення проекту оптимізації  роботи системи теплопостачання  будівлі КНП 

БЦМЛ з впровадження заходів з енергозбереження (ІТП)-0 тис. грн. (перехідне фінансування 

49,9тис. грн.) 

ряд.184.  Капітальні інвестиції -3542,5 тис. грн.. 

ряд.185.  Придбання (виготовлення) основних засобів (станція моніторингу) -148,9 тис. грн. 

ряд.186.  Капітальний ремонт приміщення приймального відділення  для влаштування 

комп"ютерного томографа за адресою:вул Шухевича,15(коректура проекту),електротехнічні 

рішення -86,5 тис. грн. 

ряд.187.  Капітальний ремонт приміщення пологового відділення -0 тис. грн.  (перенаправлено 

на придбання медикаментів-56,0 тис. грн) 

ряд.188. Виготовлення кошторисної документації по кисневій станції , яка фінансувалась з 

держбюджету (субвенція) -45,0 тис. грн. 

ряд.189. 1.Придбання основних засобів (реабілітаційна клітка і аксесуари до неї) -0 тис. грн. 

(перехідне фінансування на 2023 рік-120,0 тис. грн.) 

ряд.189.2.Технічні системи забезпечення медичним киснем (22 точки)-300,0тис. грн.  

ряд.189.3.Благоустрій прибудинкової території інфекційного корпусу-0 тис. грн.. (перехідне 

фінансування на 2023 рік-398,4 тис. грн.) 

ряд.189.4.Технічні системи  забезпечення медичним киснем(22 точки) тех. Нагляд-4,5 тис. грн. 

ряд.190. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів-Нове будівництво роздільної 

каналізаційної мережі і споруд на ній -0 тис. грн.(кредиторська заборгованість в сумі 2245,2 тис. 

грн.) 

ряд.191.Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення , направлення на запобігання  

розвитку небезпечних геологічних процесів (поточний ремонт покрівлі) -0 тис. грн.(знято з 

природоохоронних на ремонт господарського корпусу для ВПО-292,0 тис. грн.. 

ряд.192.Природоохоронні заходи (енергозберігаючі вікна станції швидкої допомоги)49,6 тис. 

грн. 

ряд.193. Природоохоронні заходи (роботи по заміні труби)-36,9 тис. грн. 

ряд.194. Природоохоронні заходи (аварійна заміна трубопроводів на попередньо ізольовані 

труби)-199,6 тис. грн. 



 

ряд.195. Субвеція з державного бюджету забезпечення введення в експлуатацію всіх елементів 

системи централізованої подачі кисню у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, до 31 грудня 2021 року-688,8 тис. грн. 

ряд.196. видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО (поточний ремонт хірург. відділ.)-274,0 

тис. грн. 

ряд.197 Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО (матеріали для ремонту інф. відділ.)-74,9 

тис. грн. 

ряд.198.Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО(ремонт акушерського відділення)-547,4 

тис. грн 

ряд.199.Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО (поточний ремонт санвузлів, поточний 

ремонт господарського корпусу)-587,8 тис. грн. 

ряд.200. Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО (ремонт акушерського відділення)-500,0 

тис. грн. 

Власні надходження ( залишок на 1.01.2022року становив 32,7тис.грн)  

Рядок 300. Інші витрати від операційної діяльності –1454,8  тис. грн. в т.ч.: 

 ряд. 301.  витрати на оплату праці –197,1 тис. грн..; 

 ряд. 302. відрахування на соціальні заходи – 83,5 тис. грн.; 

 ряд. 303.послуги з доставки кисню – 2,1 тис. грн., 

 ряд. 304. Послуги з охорони та інші пточні видатки– 25,3 тис. грн.(програмне забезп 

МЕДОК (в т. ч. виготовлення ел. ключів) - 4,6 тис. грн.,нотарільні послуги - 1,4 тис. 

грн., навчання по тендерних закупівлях-0,8 тис. грн., мед послуги(метаболічний 

скринінг) - 6,6 тис. грн., Медстат (кадрове видання) - 2,2 тис. грн., страхівка машини - 

1,8 тис. грн., шиномтаж-4,6тис. грн., періодичне видання "Медична бухгалтерія" - 3,3 

тис. грн. 

 ряд. 305. витрати на паливно - мастильні матеріали – 93,7 тис. грн.; 

 ряд. 306. предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 171,7 тис. грн..; 

 ряд. 307. медикаменти та перев’язувальні матеріали – 19,3 тис. грн..; 

 ряд. 308. продукти харчування –15,1 тис. грн..; 

 ряд. 309. витрати на обслуговування обладнання, мед. апаратури, оргтехніки  – 19,4 тис. 

грн.; 

 ряд. 310. послуги користування інтернетом та телефонним зв. – 28,5 тис. грн.; 

 ряд. 312. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 26,5 тис. грн..; 

 ряд. 313 витрати на дезінфекцію - 9,3 тис. грн. 

 ряд. 314. метрологічна повірка атестація робочих місць, навчання працівників  – 53 

тис.грн.; 

 ряд. 315. інші поточні видатки (ПДВ ) – 317,8 тис. грн..  

 ряд.315.1Придбання комп’ютерної техніки-208,2 тис. грн.. 

 ряд. 316. Витрати на ком послуги(відшкодування орендарями) – 184,3 тис. грн.. 

         

Рядок 510. Капітальні інвестиції (видатки), усього – 13757,7 тис. грн. у тому числі: 

Рядок 511.Акт виконаних робіт по каналізаційній мережі (в т. ч. технагляд) без ПДВ-1858,1  

тис. грн.(на нас не зареєстрували на нас ПДВ-366,7 тис. грн.)  

Рядок 512.основні засоби централізованого та благодійної допомоги 11399,7 тис. грн. 

генератори 3 шт , електро-хірургічний апарат, монітори пацієнта 2 шт, система для лікування 



 

ран, наркозно-дихальний апарат, інфузійний насос, дефібрилятор 2 шт., апарат рентгенівський 

діагностичний-2 шт., ноутбуки-10 шт., шприцеві насоси, апарат ультразвукової діагностики, 

біохімічний аналізатор сухої хімії, відсмоктувач хірургічний-2 шт., монітор пацієнта-5 шт., 

електрокардіограф-3 шт., ларингоскоп-3 шт, отоскоп-(офтальмоскоп)-3 шт., киснева станція-

1шт. та каналізаційна мережа (роботи).   

Рядок 513. Інші необоротні активи-499,9 тис. грн. , а саме: матраси, ліжка, тумби приліжкові, 

інвалідні візки), набір операційний хірургічний-2 шт, ендоскопічний інструментарій та інший 

медичний інструментарій.  

 Рядок. 518.  Амортизація разом(витрати) – 4619,4 тис. грн.. 

Рядок 620. Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями – 1928,5 тис. грн.. у т. ч. 

безповоротна фінансова допомога у натуральній формі а саме: 

ряд. 631. Інші матеріальні цінності –40,0 тис. грн..; 

ряд. 632. Засоби індивідуального захисту – 289,5 тис. грн..; 

ряд. 633 .  медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1391,0 тис. грн.. 

ряд. 634.  продукти харчування – 208,0 тис. грн..; 

 

Разом витрат: – 78079,4 тис. грн.( ряд.138+ряд.300+ряд.510+ряд.518+ряд.620) 

56319,0+1454,8+13757,7+4619,4+1928,5 

 

В.о. директора                                                                            Наталія САЧИНСЬКА 

 КНП « БУРШТИНСЬКА 

 ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»     


